
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1  Latar belakang 

Kemampuan komputer yang meningkat merupakan suatu pendorong untuk 

memanfaatkan teknologi ini untuk mendukung kegiatan bisnis. Hal-hal yang 

dahulu tidak mungkin dilakukan karena kecepatan proses yang relatif lambat 

menjadi mungkin seiring dengan peningkatan kecepatan proses oleh komputer. 

Dengan kemampuannya yang memudahkan pengaksesan informasi, komputer 

menjadi sangat berguna bagi siapa saja, tidak terbatas pada manajer atau staf 

dalam suatu organisasi, tetapi juga bagi para pelanggan yang ikut menikmati 

hasilnya. Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. 

Sistem informasi dibuat untuk mempermudah dalam pengelolaan dan 

penyimpanan data maka akan menghasilkan suatu informasi yang tepat dan 

akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat meningkatkan kinerja 

yang lebih efisien dan kecepatan instansi. 

 Klinik Bersalin dr. Enny merupakan salah satu klinik bersalin yang sedang 

berkembang dan berusaha memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang 

maksimal kepada masyarakat, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil 

dan melahirkan. Masalah yang terjadi di Klinik Bersalin dr. Enny diantaranya 

adalah sistem pendataan pasien rawat jalan yang masih menggunakan pembukuan 

baik proses pencatatan data pasien maupun proses pengarsipan data untuk 

dijadikan laporan yang kurang begitu efektif sehingga informasi yang akan 

disampaikan tidak berjalan secara optimal. 

Pendataan pasien rawat jalan yang masih menggunakan pembukuan sering 

terjadi banyak kesalahan diantaranya petugas yang ada sering lupa menginputkan 

data-data untuk dijadikan laporan kepada pimpinan dan tingkat ketelitian juga 

masih diragukan. Selain hal-hal tersebut petugas yang ada sering lupa menyimpan 

data-data para pasien, sehingga proses pencarian data terhambat hal ini tentunya 



 

 

juga salah satu penghambat arus informasi pada mulanya hal itu bukan suatu 

masalah bagi pihak Klinik namun di saat banyak pasien maka pihak Klinik merasa 

kewalahan dalam hal mengolah data-data pasien. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis mengambil judul “ Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Klinik Bersalin 

dr. Enny Dengan Model Waterfall “. 

  

1.2  Rumusan Masalah  

     Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu : 

1.    Bagaimana menganalisa dan merancang sistem informasi rawat jalan pada 

Klinik Bersalin dr. Enny? 

2. Bagaimana mengatasi permasalahan dalam pengolahan data yang masih 

menggunakan sistem manual (data yang masih disimpan dilemari arsip)? 

3. Bagaimana menghasilkan sebuah laporan mengenai data rawat jalan secara 

cepat dan akurat? 

 

1.3  Batasan Masalah  

  Adapun batasan masalah dalam Sistem Informasi Rawat Jalan Pada 

Klinik Bersalin dr. Enny dengan Model Waterfall adalah : 

1.  Proses Pendaftaran Pasien 

2.  Proses Pemeriksaan & Konsultasi 

3.  Proses Pembuatan Resep 

4.  Proses Pembayaran 

5.  Proses Pembuatan  Laporan Kunjungan dan Pemeriksaan  

 

1.4  Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang dapat penulis paparkan adalah sebagai   

berikut : 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan merancang 

Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Klinik Bersalin dr. Enny Berbasis Desktop 



 

 

sehingga menghasilkan sebuah sistem yang terkomputerisasi agar dapat 

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada Klinik Bersalin dr. Enny 

terutama dalam hal penyimpanan data yang masih menggunakan sistem manual 

untuk beralih ke penyimpanan data dengan menggunakan database, sehingga 

dapat menghasilkan laporan-laporan yang berkaitan dengan rawat jalan secara 

lebih cepat dan efektif. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi 

manfaat antara lain : 

1. Bagi Instansi Tempat Riset  

Membantu petugas (Klinik Bersalin dr. Enny) khususnya dalam hal 

pendataan pasien rawat jalan dengan menggunakan sebuah sistem yang 

terkomputerisasi. Sehingga diharapkan hasil dari kegiatan ini sebagai 

referensi pihak instansi dalam upaya pengembangan sistem yang ada 

dengan memanfaatkan komputer sebagai salah satu metode pengolahan 

data secara akurat, tepat waktu dan relevan. 

2.       Bagi penulis  

dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah yang 

berkaitan dengan sistem informasi sehingga dapat bermanfaat bagi orang 

lain. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa Bab, Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian singkat 

mengenai Sistem Informasi Rawat Jalan Pada Klinik Bersalin dr. Enny Dengan 

Model Prototipe, penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 



 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan penulis. Landasan teori berisi tentang teori 

pendukung judul/penelitian. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang metode/model/tools pengembangan perangkat lunak  

dan tinjauan penelitian terdahulu.  

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama 

yaitu model pengembangan sistem, metode pengembangan 

sistem, dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi). 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dari struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan, analisis sistem, 

rancangan sistem seperti rancangan sistem usulan, 

rancangan basis data, rancangan antar muka, rancangan 

dialog layar, sequence diagram, class diagram dan 

deployment diagram. 

 

BAB V    PENUTUP 

 Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua 

pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran yang 



 

 

diharapkan dapat berguna bagi pengembang aplikasi pada 

klinik Bersalin dr. Enny yang telah dibuat. 

 


